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जान अर्न्स ट् मॅट्झेलिजर 

 
   “त्याच्यामुळे प्रत्येक पायािा बू् लमळािे" 

जर्न्म 1852 - मतृ्यु 1889       
   एक काळ असा होता की बहुताांशी िोक 
बू् खरेदी करू शकत नव्हते. बू्ाची एक 
जोडी बनवण्यासाठी खपू वेळ िागत असे. 
त्यामुळे बू् खपू महागही पडत.  
 
   जान अर्न्स ट् मॅट्झलेिजरने ही समसया 
सोडविी. त्याने एक यांत्र बनविे ज्यामुळे बू् 
पूवीपेक्षा िवकर आणण सवसतात बनू िागिे.  
 
    जानचा जर्न्म 15 सप् े्ंबर 1852 रोजी दक्षक्षण 
अमेररकेत झािा. त्याच ेवडीि गौरवणीय 
आणण आई कृष्णवणीय होती. बािपणी जान 
वडडिाांच्या दकुानात काम करत असे. 



   दकुानात कामगार धातुांची अवजारे, अिांकार 
आणण डबे बनवत. ततथे जान धातू कापणाऱ्या 
आणण त्यािा आकार देणाऱ्या िेथ यांत्राचा वापर 
करायिा लशकिा.   
   फावल्या वेळात जान नदीतीि जहाजे 
र्न्याहाळत अस.े जहाजातून समुद्रावर प्रवास 
करायच ेसवप्न तो बघत असे. 
   एकोणीसाव्या वर्षी जान खिाशी बनिा. तो दरू 
पूवेिा जाणाऱ्या एका जहाजावर रवाना झािा. दोन 
वर्षाांनांतर 1873 सािी हे जहाज अमेररकेच्या 
फफिाडले्ल्फया शहराच्या फकनाऱ्यावर थाांबिे. ततथे 
जानने यांत्र चािवणारा कामगार म्हणून नोकरी 
लमळवण्याचा खपू प्रयत्न केिा.   

   परांतु सगळीकड ेत्यािा नोकरी 
नाकारण्यात आिी. खरांतर जान येण्याच्या 
दहा वर्षाांपूवी अमेररकेत गुिामगगरी प्रथेवर 
कायद्याने बांदी आिी होती. तरीही फकत्येक 
गोरे िोक कृष्णवणीयाांना सर्न्मानाने वागवत 
नव्हत.े ते त्याांना नोकरीही देत नसत. जान 
तनराश झािा. पण नोकरी शोधण्याच ेप्रयत्न 
त्याने सुरुच ठेविे. अखेरीस, बू् बनवणाऱ्या 
एका कारागगराकड ेत्यािा काम लमळािे.    
 
   जान चामड ेलशवून बु्ाांचा तळवा 
बनवणारे मॅकयांत्र चािवायिा लशकिा. हे यांत्र 
चािवण्यात तो कुशि झािा. मग त्यािा 
बू् तनलमटतीच ेअगधकागधक ज्ञान घेण्याचा 
ध्यास िागिा.    
 
   1877 सािी तो, मॅसेच्युसेट्स राज्यातीि 
िीन शहरात गेिा. या शहरािा “जागततक 
बू् उद्योगाची राजधानी” म्हणत. तेथीि 
बहुतेक िोक बू् उत्पादक कारखार्न्याांमध्ये 
नोकरी करत. काही काळानांतर जानिा हानी 
ब्रदसट कारखार्न्यात काम लमळािे.   
 
   जानिा तेथीि वेगवेगळी यांत्र ेआवडिी. 
काही यांत्र ेबु्ाचा वरचा भाग कापून लशवत, 
काही यांत्र ेबु्ाचा वरचा भाग तळव्यािा 
गचक्वत तर काही काजे बनवत.    



     जानिा िीन शहरात नोकरी नाकारण्यात आिी. 

   बु्ाचा वरचा भाग तळव्याशी जोडणे, हे 
अत्यांत कठीण काम असते. या कामास 
“िाल्स ा्ंग” म्हणतात. हे काम हाताांनीच करावे 
िागते. यासाठी बु्ाच्या तळव्यावर बु्ाच्या 
आकाराचा िाकडी साचा (िास्) ठेवतात. 
त्यावर चामड ेपसरवतात. मग हे चामड े
लशवणकाम करून खािी बु्ाच्या तळव्याशी 
जोडतात. हे महत्त्वाच ेकाम करण्यासाठी तेव्हा 
कोणतेही यांत्र नव्हते.    
   जानने हे काम करण्यासाठी यांत्र 
बनवण्याच ेठरविे. जान “िाल्स ा्ंग”च ेकाम 
करणारे यांत्र बनवणार, हे ऐकून िोक 
त्याच्यावर हसू िागिे.  

   यापूवी काही कारागगराांनी असे यांत्र 
बनवण्याचा अयशसवी प्रयत्न केिा होता. 
त्याांनी असे यांत्र बनवणे अशक्य आहे, 
म्हणून जानची खूप ्वाळी केिी.  
   1880 सािी जानने लसगारच्या 
बॉक्सपासून आपल्या यांत्राची प्रततकृती 
बनविी. या प्रततकृतीसारखे यांत्र बनल्यावर 
ते खात्रीने काम करेि, असे त्यािा वा्त 
होते. त्यावेळी दसुरा एक सांशोधक याच 
कल्पनेवर काम करत होता. त्याने जानिा 
पर्न्नास डॉिरमध्ये त्याच्या यांत्राची 
प्रततकृती मागगतिी. त्याकाळी पर्न्नास 
डॉिर ही मोठी रक्कम होती. जान खपू 
गरीब होता. पण त्याने नकार ददिा.  

जानने आपल्या यांत्राची तनलमटती वेस् िीन 
लमशन येथे केिी. त्यासाठी त्याने ्ेिर या 
कृष्णवणीय कु्ुांबाच्या घरातीि एक खोिी 

भाड्याने घेतिी.  



जान “िाल्स ा्ंग”च ेकाम करणारे यांत्र बनवणार, हे 
ऐकून िोक त्याच्यावर हसू िागिे. 

      जानिा धातुपासून यांत्र बनवण्यासाठी भट्टी 
आणण िेथ यांत्राची गरज होती. भट्टीमध्ये 
िोखांड गरम करतात. िेथ यांत्र या गरम 
िोखांडािा हवा तसा आकार देतात. हानी ब्रदसट 
कारखार्न्यात ही दोर्न्ही यांत्र ेनव्हती. त्यामुळे 
जान बबि कारखार्न्यात काम करण्यास गेिा. 
या कारखार्न्यात त्यािा भट्टी तसेच िेथ 
यांत्राांवर काम करण्याची सांधी लमळािी.   
   1882 सािी त्याने भांगारातीि धातू वापरून 
यांत्र बनविे. हे यांत्र “िाल्स ा्ंग”च ेकाम उत्तम 
प्रकारे करू िागिे. जानने इतराांना अशक्य 
वा्िेिे शक्य करून दाखविे. पण भांगारातीि 
जीणट धातुांपासून बनिेिे यांत्र फार काळ 
द्कणार नाही, हे तो जाणत होता. नवीन 
धातू वापरून यांत्र बनवणे आवश्यक होते.  

   पुर्न्हा दसुऱ्या एका सांशोधकाने जानच े
यांत्र खरेदी करण्याचा प्रसताव आणिा. 
त्यासाठी जानिा 1,500 डॉिर लमळणार 
होते. पण याहीवेळी जानने नकार ददिा.  
 
   दोन व्यापाऱ्याांनी जानिा नवीन यांत्र 
बनवण्यासाठी पैसा पुरविा. त्याबदल्यात 
त्याांना नफ्यातीि दोन-ततृीयाांश वा्ा 
लमळणार होता. या ततघाांनी "यूतनयन 
िाल्स ा्ंग मशीन कां पनी“ सथापन केिी. 
 
   20 माचट 1883 रोजी जानच्या नव्या 
यांत्रािा अमेररकन सरकारने पे ा्ं् ददिे. 
पे ा्ं् हे एक ववशेर्ष प्रमाणपत्र असते. ते 
सांशोधकािा त्याचा महत्त्वाचा शोध 
बनवण्यासाठी आणण ववकण्यासाठी 
एकागधकार देते.  
 
   जानच ेयांत्र दहा तासाांच्या एका 
कायटददवसात 300 त े700 बु्ाांचे 
"िाल्स ा्ंग” करत होते. हाताांनी काम 
करणारा कामगार एका ददवसात फक्त 50 
बु्ाांचे "िाल्स ा्ंग“ करू शकत असे. 
िवकरच, बु् बनवणारे इतर कारखाने 
जानच्या यांत्राची मागणी करू िागिे. 



     जान आणण त्याच्या भागीदाराांकड ेयांत्राांचा 
मोठ्या सांख्येत पुरवठा करण्यासाठी पुरेसा पैसा 
नव्हता. मग काही नवीन भागीदाराांनी जानचा 
कारखाना चािवायिा घेतिा. त्याांनी 
"कर्न्सोलिडे् ेड िाल्स ा्ंग मशीन कां पनी" उभारिी.  
जानिाही त्यातीि काही दहससा त्याांनी ददिा. 
 
   जानच ेयांत्र ववकून बरेच िोक श्रीमांत झािे. 
पण जानिा मात्र सारे ववसरून गेिे. 

ज्या व्यडक्तने जानिा "िाल्स ा्ंग“ 
यांत्र बनवण्यासाठी पैसा ददिा, 

त्याच्याशी जानने हात लमळविा. 

जानने आपल्या यांत्राचा 
आराखडा अमेररकेच्या 
पे ा्ं् कायाटियात 

पाठविा. 

या िोकाांनी जानच े
यांत्र कारखार्न्यात 

वापरिे.  

जानचे िाल्स ा्ंग 
यांत्र.  

    यांत्र बनवण्यासाठी जान अनेकदा 
पो्ाची भूक मारून पैसे वाचवत असे. तो 
फकत्येक तास सिग काम करत असे. 
यामुळे त्याची तब्येत अनेकदा बबघडत 
अस.े 24 ऑगस् 1889 रोजी जानचा मतृ्यू 
झािा. तो फक्त 36 वर्षाांचा होता. त्याच्या 
यांत्राने बु्ाांच्या उद्योगात मोठा बदि 
घडविा आणण प्रत्येकािा बू् उपिब्ध होऊ 
िागिे.  
 
   1992 सािी अमेररकेने या महान 
कल्पक शोधकाचा सर्न्मान करण्यासाठी 
त्याच्यावर एक ववशरे्ष ्पाि ततकी् 
काढिे. 



   एलिजा  मकॉय 

“अससि मकॉय"  
1843 सािी जर्न्म - 1929 सािी मतृ्य ू 

   तरूण एलिजा मकॉयिा यांत्र ेखपू आवडत. 
तो यांत्राांच ेभाग सु्े करून ते कसे काम 
करतात, याच ेतनरीक्षण करत बसे. मग तो 
पुर्न्हा त्या भागाांना यांत्रात जागच्याजागी 
बसवत अस.े एलिजा खपू हुशार आहे आणण 
मोठेपणी तो काही कतृटत्व गाजवेि, असे 
िोकाांना वा्त असे.   
 
   एलिजाचा जर्न्म कॅनडाच्या ऑर्न््ाररयो 
प्राांतातीि कोिचसे्र या शहरात झािा. त्याच े
आईवडीि अमेररकेच्या गुिामगगरी प्रथेपासून 
सु्का करून घेण्यासाठी कॅनडात आिे.  



   आपल्या मुिाांनी लशकावे म्हणून, एलिजाच े
आईवडीि त्याांना शाळेत पाठवू िागिे.   
    
   एलिजा 16 वर्षाांचा असताना ड्राल्फ् ा्ंग लशकण्यास 
सकॉ्िांडच्या एका शाळेत गेिा. ड्राफ््र नवी यांत्र े
आणण इमारतीांसाठी योजना तसेच आराखड े
बनवतात. मजूर या आराखड्याांनुसार यांत्र ेव 
इमारती बनवतात. एलिजाने इांल्जतनयररांगच ेलशक्षण 
घेतिे होते. इांल्जतनयर कािवे, पूि आणण 
तेिववदहरी तनमाटण करण्यासाठी योजना बनवत.  
 
   एलिजाने लशकण्यासाठी भरपूर कष्ट घेतिे. 
लशक्षण पूणट झाल्यावर तो “प्रमुख तांत्रज्ञ" बनिा. 

एलिजाने सकॉ्िांडच्या शाळेत लशकताना खूप कष्ट घेतिे.  

   एलिजा लमलशगन राज्यातीि इल्प्सिाांती 
प्राांतात राहू िागिा. पण त्यािा इांल्जतनयर 
म्हणून नोकरी लमळािी नाही. अमेररकेतून 
गुिामगगरी प्रथा कायद्याने बांद झािी तरीही 
गोरे िोक कृष्णवणीयाांबद्दि आकस ठेवत. 
एलिजािा लमलशगन सेंट्रि रेल्वेमागाटवर 
फायरमन आणण ऑईिमनची नोकरी लमळािी.     
 
    त्याकाळी रेल्वे वाफेवर चािे. वाफ तनमाटण 
करण्यासाठी कोळसा जाळून बॉइिरमधीि 
पाणी तापवत. एलिजािा कोळशाची आग 
धगधगत ठेवण्यासाठी त्यात फावड्याने सतत 
कोळसा ्ाकावा िागे. हे खपू मेहनतीच ेकाम 
होते.   
 
    एलिजािा रेल्वेच्या हािचाि करणाऱ्या 
यांत्रभागाांवर तेि ्ाकण्याच ेकामही करावे 
िागत असे. दर काही मैिाांनी रेल्वेचा वेग 
कमी झाल्यावर एलिजा हे काम करत असे.   
 
   रेल्वेच ेभाग एकमेकाांवर घासिे तर ते 
गचक्ून रेल्वे थाांबूही शकते. तेिामुळे हे भाग 
गचक्त नाहीत. यांत्रभागाांवर तेि ्ाकण्याच्या 
या कृतीिा ‘ल्युबब्रकेशन’ म्हणतात.  
 
   एलिजा ल्युबब्रकेशनच्या कामासाठी अगधक 
चाांगिी पद्धत शोधत होता.  



रेल्वेच्या हािचाि करणाऱ्या यांत्रभागाांवर तिे ्ाकावे िागे.  

      फकत्येकाांनी यांत्रभागाांवर तेि आपोआप पडत 
राहाण्याच ेउपकरण बनवण्याचा प्रयत्न केिा. पण 
ती उपकरणे समाधानकारक नव्हती. एलिजाने 
ववचार करून या समसयेवर उत्तर शोधिे. 
   
   1872 सािी एलिजाने एक वांगण करणारे 
उपकरण बनविे. या उपकरणामुळे हव्या त्या 
यांत्रभागावर तेि आपोआप पडू िागिे. त्याच 
वर्षी एलिजाच्या शोधाच ेहक्क अबागधत राहावेत, 
म्हणून अमेररकन सरकारने त्यािा पे ा्ं् ददिे. 

एलिजाच ेसवयांचलित "ल्युबब्रके्र". 

   एलिजा आपल्या या उपकरणािा 
"ल्युबब्रकेद्ांग कप“ म्हणत असे. रेल्वे 
अगधकाऱ्याांनी प्रथम एलिजाच्या शोधाकड े
अववश्वासाने पादहिे. एवढे महत्त्वाच ेउपकरण 
एक कृष्णवणीय कसा काय बनवू शकतो, 
अशी शांका त्याांना आिी. पण हा त्याांचा 
गैरसमज होता.  
     
    शवे्ी, ‘लमलशगन सेंट्रि रेिरोड’ने या 
उपकरणाची चाचणी घेण्याच ेठरविे.   



एलिजाने त्याच ेउपकरण सुधारण्यासाठी खूप कष्ट घेतिे. 

   एलिजाच ेउपकरण उत्तम काम करत असे. 
मकॉयच्या या "ल्यबुब्रकेद्ांग कप“ची बातमी 
सवटत्र पसरिी. िवकरच, सवट रेल्वे कां पर्न्याांनी 
एलिजाच ेउपकरण वापरायिा सुरुवात केिी.  
 
   एलिजाच्या उपकरणाची नक्कि करण्याचा 
प्रयत्न अनेकाांनी केिा. पण कुणीही त्या तोडीच े
उपकरण बनवू शकिे नाही. कां पर्न्या अससि 
आणण नक्कि उपकरण सहज ओळख ूिागिे. 
त्या नेहमी “अससि मकॉय” मागत. आज हेच 
शब्द िोक “अससि गोष्ट” या अथाटने वापरतात.    

  1882 सािी एलिजा पूणट वेळ शोधकायट 
करू िागिा. त्याने एक इस्त्री बोडट तसेच 
गवती जागेच ेलसांचन करणारे उपकरण 
बनविे. पण त्याच ेबहुतेक शोध यांत्राच्या 
वांगणाशी सांबांगधत होते. एलिजािा 
आपल्या शोधासाठी 57 पे ा्ं् लमळािी.  
  
  1920 सािी एलिजाने लमलशगनच्या 
डटे्रॉइ् शहरात सवत:ची “एलिजा मकॉय 
मॅर्न्युफॅक्चररांग कां पनी” सुरू केिी. मतृ्यूच्या 
एक वर्षट आधीपयांत तो या कां पनीचा 
कारभार पाहात होता. 1928 सािी 
एलिजाची तब्येत खपू बबघडिी. त्याने 
त्याचा सारा पैसा आपिी उपकरणे 
सुधारण्यात खचट केिा होता. मग एलिजा 
गरीब आणण वदृ्धाांच्या आश्रमात राहायिा 
गेिा. एका वर्षाटतच त्याचा ततथे मतृ्यू 
झािा.  
 
   1975 सािी डटे्रॉइ् शहराने या 
प्रततभावान शोधकाचा उगचत सर्न्मान 
केिा. त्याच्या घराशजेारी एक ऐततहालसक 
समारक उभारिे गेिे. तेथीि एका 
रसत्यािा त्याच ेनाव देण्यात आिे.  



गॅ्रल्र्न्वि ्ी. वुड्स 

“जगातीि सवोत्तम ववद्युत सांशोधक"  
जर्न्म 1856  - मतृ्यू 1910  

  िोक गॅ्रल्र्न्वि ्ी. वुड्सिा “कृष्णवणीय 
एडडसन“ म्हणत. हा गॅ्रल्र्न्विचा सर्न्मानच 
होता. िोक त्याची तुिना महान सांशोधक 
थॉमस अल्वा एडडसनशी करत. गॅ्रल्र्न्वि 
वुड्सनेही फकत्येक महत्त्वपूणट शोध िाविे.  
 
  गॅ्रल्र्न्वि वुड्सचा जर्न्म 23 एवप्रि 1856 
रोजी झािा. वयाच्या दहाव्या वर्षी त्याने 
शाळा सोडिी आणण तो एका याांबत्रक 
कायटशाळेत काम करू िागिा. 



      यानांतर त्याने वेगवेगळ्या प्रकारची कामे 
केिी. लमसूरीच्या एका रेल्वे कां पनीत त्याने 
फायरमन म्हणून काम केिे. ततथे तो 
रेल्वेतीि बॉइिर तापवण्यासाठी आगीत 
फावड्याने कोळसे ्ाकत असे. ओहायो 
राज्यातीि ल्सप्रांगफील्ड शहरात एका स्ीि 
लमिमध्येही त्याने काम केिे. र्न्यूयॉकट  
शहरात गॅ्रल्र्न्वििा एका याांबत्रक कायटशाळेत 
नोकरी लमळािी. ववद्युतउजेबद्दि जासत ज्ञान 
लमळवण्यासाठी तो रात्रशाळेत जाऊ िागिा.  
 
   22 वर्षाांचा असताना गॅ्रल्र्न्विने 
“आयनटसाइड्स” नावाच्या बब्रद्श जहाजावर 
काम केिे. दोन वर्षे जगभर फफरून तो 
अमेररकेत परतिा आणण ओहायोतीि 
लसनलसना्ी शहरात सथातयक झािा. 
 
   1884 सािी गॅ्रल्र्न्विने अमेररकेतीि सवाटत 
प्रततभावान शोधक म्हणून कारकीदट सुरू 
केिी. त्याच्या पदहल्या शोधाने वाफेच्या 
बॉइिरच्या भट्टीद्वारे घरे आणण इमारती 
अगधक उबदार बनू िागिी. त्याच वर्षी 
गॅ्रल्र्न्विने एक नवीन ्ेलिफोन ट्रार्न्समी्र 
शोधिा. जुर्न्या ट्रार्न्समी्रच्या तुिनेत तो 
जासत दरूपयांत आवाज पाठवू शकत होता. 
हा आवाज पूवीपेक्षा जासत सपष्ट आणण मोठा 
ऐकू येत असे.    

गॅ्रल्र्न्वििा नवीन गोष्टी लशकण्यात खूप मजा येत असे.  

   गॅ्रल्र्न्वि काम करत रादहिा. 1885 सािी 
त्याने एक अद्भतू शोध िाविा. या शोधामुळे 
कुणी व्यक्ती ्ेिीग्राफ यांत्राजवळ जाऊन तोंडी 
सांदेश देऊ शकत होता. दसुऱ्या बाजूिा कुणी 
अर्न्य व्यक्ती हा सांदेश ऐकू शकत होता. 
अगदी ्ेलिफोनसारखां होतां हे! अमेररकन बेि 
्ेलिफोन कां पनीने तात्काळ गॅ्रल्र्न्विकडून याच े
पे ा्ं् ववकत घेतिे.  
 
   गॅ्रल्र्न्विने गांमतीत काही “मनोरांजक 
साधने”ही बनविी. खेळातीि मो्ारगाड्या 
धावण्यासाठी त्याने ववशरे्ष मागाांची रचना 
केिी. यामुळे मुिाांना मनोरांजक आणण 
रोमाांचक अनुभव घेता येऊ िागिा 
 
   गॅ्रल्र्न्विने एक अांड ेउबवण्याच ेयांत्रही 
बनविे. आज अशी काही यांत्र ेएकावेळी एक 
िाखापेक्षा जासत वपल्िाांना जर्न्म देतात. 



     गॅ्रल्र्न्विच्या सवाटत महत्त्वाच्या शोधाांपैकी 
एक आहे, रेल्वे ्ेिीग्राफी. धावत्या 
रेल्वेतीि इांल्जतनयर आणण कां डक््र 
एकमेकाांशी बोिण्यासाठी याचा उपयोग 
करत. याद्वारे स्ेशन सांचािक धावत्या 
रेल्वेच्या चािकाशीही बोिू शकत. रेल्वेत 
झािेल्या बबघाडाववर्षयी ते एकमेकाांना साांगू 
शकत आणण अपघात ्ाळू शकत. 
 
   1888 सािी गॅ्रल्र्न्विने रेल्वेरुळाांच्या 
वरून जाणारी ओव्हरहेड ववद्युत तारेची 
व्यवसथा शोधिी. धावत्या रेल्वेच्या 
डोक्यावर असणाऱ्या या ववद्युत तारेतून 
रेल्वेिा ववद्युत उजाट लमळत असे. यामुळे 
रेल्वे अगधक वेगाने धावू िागिी. फकत्येक 
शहराांनी जुर्न्या वाफेच्या इांल्जनाच ेरुपाांतर 
गॅ्रल्र्न्विच्या या नव्या ववद्युत रेल्वेत केिे.      
 
   गॅ्रल्र्न्विचा आणखी एक महत्त्वपूणट शोध 
होता, एक सुरक्षा उपकरण. यािा “ततसरा 
रूळ” म्हणत. रेल्वे ज्यावरून धावत असे 
त्या दोन रुळाांशजेारी “ततसरा रूळ” अस.े   

रेल्वे "्ेिीफोनी" आणण "्ेिीग्राफी" हे गॅ्रल्र्न्विच ेदोन  
महत्वपूणट शोध होते.  

गॅ्रल्र्न्विच्या दोन शोधाांचा आराखडा.  



     “ततसरा रूळ" रेल्वे चािवण्यासाठी उजाट 
प्रदान करत अस.े या व्यवसथेचा उपयोग 
आजही र्न्यूयॉकट  तसेच अर्न्य शहराांत मेट्रो 
रेल्वेमध्ये करतात. 
 
   1890 पयांत गॅ्रल्र्न्वि वुड्सिा त्याच्या 
शोधाांसाठी 22 पे ा्ं् लमळािे. या प्रवासात 
त्यािा अनेक अडथळ्याांशी झुांजावे िागिे. 
आपल्या रेल्वे ्ेलिग्राफ व्यवसथेच्या 
एकागधकारासाठी तो दोनवेळा को्ाटतही गेिा.  
थॉमस एडडसनही याच शोधावर काम करत 
होता. एडडसन कां पनीनुसार, रेल्वे ्ेलिग्राफ 
व्यवसथा प्रथम एडडसनने शोधिी होती. पण 
आपणच त्याच ेप्रथम शोधक आहोत, हे 
गॅ्रल्र्न्विने लसद्ध केिे. यासाठी त्यािा आपिा 
जवळजवळ सारा पैसा खचट करावा िागिा. 
 
   थॉमस एडडसनने गॅ्रल्र्न्वििा आपल्या 
कां पनीत नोकरी ददिी. पण गॅ्रल्र्न्विने नकार 
ददिा. त्यािा सवत:च सवत:चा मािक बनायच े
होते.    
 
   गॅ्रल्र्न्वि ्ी वुड्सच्या तुिनेत खपू कमी 
िोकाांनी ववद्युत आणण रेल्वे सुरक्षा क्षेत्रात एवढे 
भरीव काम केिे आहे.   

बोस्न आणण 
सॅनफ्राल्र्न्ससकोमध्ये ट्राम 

वाफेवर नाही तर 
गॅ्रल्र्न्विच्या ववद्युत उजाट 
व्यवसथेवर चाितात.  

ओव्हरहेड रेल्वे ववद्युत ्व्यवसथेचा आराखडा 

   तरीही बहुताांशी िोकाांना गॅ्रल्र्न्विच ेनाव 
मादहत नाही. गॅ्रल्र्न्विने अनेक पे ा्ं् जनरि 
इिेल्क्ट्रक, वेल्स ा्ंगहाउस आणण अमेररकन बेि 
्ेिीफोनसारख्या मोठ्या कां पर्न्याांना ववकिे.   
 
   1910 सािी गॅ्रल्र्न्वि ्ी वुड्सच ेतनधन 
झािे. 1969 सािी र्न्यूयॉकट च्या ब्रूकलिन 
उपनगरामध्ये एका शाळेिा या महान कल्पक 
शोधकत्याटच ेनाव ददिे. 11 ऑक््ोबर 1974 
रोजी ओहायोच्या गव्हनटरने गॅ्रल्र्न्वि ्ी 
वुड्सिा “जगातीि सवाटत महान ववद्युत तांत्रज्ञ” 
अशी मार्न्यता ददिी.  



मॅडम सी. जे. वॉकर 

"एक िक्षाधीश शोधक" 
जर्न्म 1867-मतृ्यू 1919   

   एका सवटसामार्न्य समसयेने ग्रसत 
झाल्यामुळे मॅडम सी. जे. वॉकरची सांशोधक 
आणण व्यावसातयक म्हणून कारकीदट सुरू 
झािी. ततच ेकेस गळू िागिे होते. ते 
थाांबवण्यासाठी ततने केस उगवणाऱ्या 
उत्पादनाचा शोध िाविा. केसाांची तनगा 
राखणारी इतर काही उत्पादनेही ततने 
बनविी. ही उत्पादने बनवण्यासाठी आणण 
ववकण्यासाठी ततने सवत:ची कां पनी सुरू 
केिी. त्या काळात ही बुवद्धमान मदहिा 
अमेररकेतीि सवाटत श्रीमांत कृष्णवणीय 
मदहिा होती.  



   मॅडम सी. जे. वॉकरचा जर्न्म 23 डडसेंबर 
1867 रोजी झािा. जर्न्माच्या वेळी ततच ेनाव 
सारा ब्रीडिव्ह होते. ततचे आईवडीि 
िुईणझयाना राज्यातीि डले््ा या गावात एका 
मोठ्या मळ्यावर काम करत.  
 
   सारा आणण ततच ेकु्ुांब मळ्यात मातीची 
जमीन असिेल्या झोपडीत राहात. झोपडीिा 
दारे-णखडक्या नव्हती. झोपडीत पाण्याची व 
शौचाियाची सोय नव्हती.   
 
   दर ददवशी सारा आणण ततच ेकु्ुांब बनी 
कु्ुांबाची मािकी असिेल्या कापसाच्या 
मळ्यात काम करत. ते कापसाच्या 
रोपट्याांच्या भोवतािच ेगवत व तण उप्त 
असत. कापसाच ेपीक तनघाल्यावर ते 
कापसाची बोंड ेतोडत असत. तासनतास 
वाकून त्याांना हे काम करावे िागत असे.  
 
   सारा सात वर्षाांची असताना ततच्या 
आईवडडिाांचा पीतज्वराने मतृ्यू झािा. सारा 
आपिा भाऊ, अिेक्स आणण बहीण, िुवेतनया 
याांच्यासोबत मळ्यात काम करू िागिी. पण 
मळ्यातीि काम त्याांना जमेना. अिेक्स दसुरे 
काम शोधण्यासाठी लमलसलसपी राज्यातीि 
ववक्सबगट प्राांतात गेिा. दहा वर्षाांची झाल्यावर 
साराही िुवेतनयासोबत ततथे गेिी.  

मॅडम वॉकरिा बािपणी मळ्यात कापूस तोडावा िागे. 

  1882 सािी 14 वर्षाांची असताना साराने 
मोझसे मॅकववल्यम्सशी िग्न केिे. 1885 सािी 
त्याांना एक मुिगी झािी. त्याांनी ततच ेनाव 
अिेलिया ठेविे. दोनच वर्षाांत साराचा पती 
मारिा गेिा. तेव्हा सारा केवळ 20 वर्षाांची होती.  
 
   त्यानांतर सारा मिुीसोबत लमसूरी 
राज्यातीि सें् िुईस या शहरात गेिी. ततथे ती 
सवयांपाक करण्याच ेआणण कपड ेधणु्याच ेकाम 
करू िागिी. या कठीण काळात ततच ेकेस झडू 
िागिे. खपू प्रयत्न करुनही केस गळणे काही 
थाांबिे नाही. मग ततने सवत:च यावर उपाय 
शोधिा. ततिा सवप्नात ददसिेिे सादहत्य 
वापरून ततने एक लमश्रण तयार केिे.   



     हे लमश्रण वापरल्यावर साराच ेकेस 
झपाट्याने वाढिे. ततच्या मैबत्रणीांनाही या 
लमश्रणाचा चाांगिा अनुभव आिा. मग साराने 
केसाांची तनगा राखणारी उत्पादने बनवणारी 
कां पनी सुरू करायच ेठरविे.  
 
  1905 सािी सारा कॉिोराडो राज्यातीि 
डरे्न्व्हर शहरात गेिी. ततच्याकड ेफारसा पैसा 
नव्हता. ततथे ततने व्यवसायासाठी आवश्यक 
सादहत्य ववकत घेतिे. काही नातिगाांच्या 
सोबतीने ती घराच्या पो्माळ्यावर लमश्रण 
बनवून ते बा्ल्याांमध्ये भरत असे.  

ही सवट उत्पादने मॅडम  वॉकरने बनविी. 

  काही मदहर्न्याांनांतर साराने सी. जे. वॉकर या 
वतृ्तपत्र ववके्रत्याशी िग्न केिे. ततने आपिे 
नाव मॅडम सी. जे. वॉकर असे बदििे. ततने 
आपल्या लमश्रणाच ेनाव ‘मॅडम सी. जे. वॉकर 
हेयर-केयर’ असे ठेविे. 
 
   मॅडम वॉकरिा लिहायिा, वाचायिा फारसे 
जमत नसे. पण ती एक हुशार व्यावसातयक 
होती. दारोदार फफरून आणण प्रात्यक्षक्षके 
दाखवून ती आपिी उत्पादने ववकत असे.  



मॅडम वॉकरसोबत काम करणाऱ्या मदहिा घरोघरी 
जाऊन ततची उत्पादने ववकत.  

   कां पनी वाढत गेल्यावर ततने आणखी 
उत्पादने बनविी. ती ्पािानेही आपिी 
उत्पादने पाठवू िागिी. उत्पादनासाठी 
ततने कारखाना आणण प्रयोगशाळा सुरू 
केिी. अमेररका, कॅरेबबयन आणण दक्षक्षण 
अमेररकेतीि शहराांमध्ये ततने ब्यु्ी पािटर 
उघडिी. आपल्या कमटचाऱ्याांसाठी ततने 
प्रलशक्षण कें दे्रही सुरू केिी.  

   1910 सािी मॅडम वॉकरने आपिी 
कां पनी इांडडयाना राज्यातीि इांडडयाना 
पोलिस या शहरात नेिी. ततच्या 
व्यवसायात उत्तरोत्तर प्रगती होत गेिी.   
    
   1919 पयांत ततच्या कां पनीत 25,000 
मदहिा काम करत होत्या. मॅडम सी. जे. 
वॉकरची ही कां पनी एका आफ्रीकी-
अमेररकन मदहिेचा एकागधकार असिेिी 
सवाटत यशसवी कां पनी ठरिी. मॅडम सी. जे. 
वॉकर ही पदहिी कृष्णवणीय िक्षाधीश 
मदहिा बनिी.  

मॅडमच्या उत्पादनाने केसाांवर उपचार. 



जे कमटचारी मॅडम वॉकरच्या कां पनीत काम करत त े
दर वर्षी एका राष्ट्रीय पररर्षदेत एकत्र येत.  

 मॅडम वॉकरचा जर्न्म 
झािा ती झोपडी.  

मॅडम वॉकरच ेर्न्यूयॉकट मधीि आलिशान घर   
मॅडम वॉकर आपल्या मुिीसोबत महागड्या 

गाडीतून प्रवास करताना  

   मॅडम सी. जे. वॉकरिा आपल्या िोकाांना 
मदत करायिा आवड.े ततने अनेक 
कृष्णवणीय सांघ्ना आणण शाळाांना देणग्या 
ददल्या, अनेक गरजू िोकाांना मदत केिी.  
        
    ती म्हणत अस,े“फक्त सवत:साठी पैसा 
कमावणां आणण सवत:वरच खचट करणां हा 
माझा उदे्दश नाही. मी जे काही कमावते 
त्याचा काही दहससा गरीबाांवर खचट करते.” 



गेरे् ए मॉगटन 

"सावटजातनक सुरक्षेचा कैवारी " 
जर्न्म 1877  -  मतृ्यू 1963    

   जुिै 24, 1916 रोजी ओहायो राज्याच्या 
क्िीव्हिांड शहरात असिेल्या जिमागाटच्या 
बोगदा क्रमाांक पाचमध्ये सफो् झािा. हा 
बोगदा एरी सरोवराखािी 250 फु्ाांवर होता. 
बोगद्यात बत्तीस माणसे अडकिी. बचावकायट 
करणारे त्याांच्यापयांत पोहोच ूशकत नव्हते 
कारण बोगदा अपायकारक वायू आणण धरुाने 
भरिा होता.  
 
   गेरे् मॉगटन आणण त्याचा भाऊ फँ्रक 
तात्काळ ततथे पोहोचिे. त्याांनी आपल्या 
चहेऱ्यावर चमत्काररक वा्णारे मुखव्े (मासक) 
िाविे.  



गेरे् एका मजुरािा बोगद्यातून बाहेर काढताना 

   हे मुखव्े गेरे्नेच बनविे होते. 
मुखवट्यािा मागे एक िाांब नळकाांड े
िाविे होते. धरू, धळू आणण वायू नेहमी 
जलमनीपासून वर जातात. त्यामुळे 
जलमनीिगतची हवा शुद्ध असते. हे 
नळकाांड ेया शुद्ध हवेपयांत पोहोच ूशकत 
होते.    
 
   दोघे भाऊ मुखव्े िाविेल्या अर्न्य 
दोन माणसाांसोबत बोगद्यात लशरिे. त्याांनी 
बोगद्यात फसिेल्या िोकाांना बाहेर काढिे. 
पण त्याांतीि सगळेच िोक ल्जवांत वाच ू
शकिे नाहीत.   

  देशभरच्या वतृ्तपत्राांनी गेरे् आणण फँ्रकच्या 
साहसाच ेकौतुक केिे. गेरे्िा त्याच्या या 
साहसासाठी शौयटपदक लमळािे. 
 
  गेरे्ने 1912 सािी हा मुखव्ा बनविा 
होता. अमेररकन सरकारने 1914 सािी गेरे्िा 
त्याच्या शोधासाठी पे ा्ं्ही ददिे. त्याच वर्षी 
र्न्यूयॉकट  शहरात एका सुरक्षा आणण सवच्छता 
मेळाव्यात गेरे्िा या शोधासाठी सुवणटपदक 
लमळािे. िवकरच काही शहराांच ेअल्ग्नशमन 
ववभाग गेरे्ने शोधिेल्या मुखवट्याांचा वापर 
करू िागिे. मग गेरे्ने नवीन मुखवट्याांच े
उत्पादन करणारी एक कां पनी सथापन केिी.   
 
   गेरे्ने आपल्या शोधािा "गॅस इनहेिर“ 
(वायू शोर्षणारा) हे नाव ददिे. 24 जुिै 1916 
रोजी झािेल्या दघुट् नेपयांत या मुखवट्याांची 
फारशी ववक्री होत नसे.  
 
   त्यानांतर मात्र धरू आणण वायूने भरिेल्या 
बोगद्यात सुरक्षक्षतपणे उतरण्यासाठी िोक 
गेरे्चेच मुखव्े वापरू िागिे. अल्ग्नशमन 
ववभाग आणण खाणकाम करणाऱ्या कां पर्न्याांनी 
या मुखवट्याांमध्ये बराच रस दाखविा.  
 
   नांतरच्या काही वर्षाांत अमेररकन सरकारने 
"गॅस इनहेिर“मध्ये काही बदि केिे.  



      ते यािा “गॅस मासक” म्हणू िागिे. 
अमेररकन सैतनकाांनी पदहल्या महायुद्धात 
अपायकारक वायुपासून सुरक्षक्षत राहाण्यासाठी 
“गॅस मासक” वापरायिा सुरुवात केिी. यामुळे 
असांख्य िोकाांच ेजीव वाचिे.  
 
   गेरे् मॉगटनचा जर्न्म अमेररकेच्या कें ्की 
राज्यातीि पॅररस शहरात झािा. त्यािा दहा 
भावांड ेहोती. 14 वर्षाांचा असताना गेरे् ओहायो 
राज्याच्या लसनलसना्ी शहरात गेिा. ततथे त्याने 
लशकाऊ उमेदवार म्हणून काम केिे. मग तो 
क्िीव्हिांड शहरात गेिा. ओहायोत त्याने एक 
कां पनी सथापन केिी.  
 
   गेरे् मॉगटन फक्त प्राथलमक शाळा लशकिा 
होता. पण तो खपू हुशार होता. त्यािा नवनवे 
शोध िावायिा आवडत अस.े 
 
   त्याचा पदहिा शोध हा केसाांना सरळ 
ठेवण्यासाठी बनविेिे रसायन होता. ‘जी.ए. 
मॉगटन हेयर क्रीम’ ही मानवी केसाांना सरळ 
ठेवणारी पदहिी क्रीम होती, असे मानिे जात.े   
 
   1923 सािी गेरे्ने एका महत्त्वपूणट 
शोधासाठी पे ा्ं् लमळविे. त्यापूवी रहदारीच्या 
रसत्यावर ददवे नसत. रात्रीच्या अांधारात 
रसत्यावर घोडागाड्या तसचे मो्ारगाड्या 
चािवण्यात जोखीम होती. 

गेरे्िा राष्ट्रीय सुरक्षा 
प्रदशटनात पदहिा पुरसकार 

लमळािा. 

1914 सािी गेरे्िा 
आपल्या शोधासाठी 

अमेररकन पे ा्ं् लमळािे.  



     या रसत्याांवर होणाऱ्या दघुट् नेत अनेक 
िोक जखमी झािे. गेरे्ने गाड्याांना इशारा 
देणारा अनेक रांगी ववद्युत ददवे बनविे. याच े
वेगवेगळे रांग गाडीचािकािा कधी थाांबायच े
आणण कधी पुढे जायच,े याची सूचना देत. 
इथनूच टॅ्रफफक लसग्निची सुरुवात झािी. 
आजही आपण त्याचा वापर करतो.   
 
  गेरे्ने आपल्या टॅ्रफफक लसग्निच ेपे ा्ं् 
लमळविे आणण ते ‘जनरि इिेल्क्ट्रक 
कॉपोरेशन’ या कां पनीिा 40,000 डॉिरमध्ये 
ववकिे. 

गेरे्च्या टॅ्रफफक-लसग्निचा आराखडा .  



   गेरे्ना आपल्यासारख्या कृष्णवणीय 
अमेररकन िोकाांबद्दि आपुिकी होती. 
क्िीव्हिांडमधीि वतृ्तपत्र ेकृष्णवणीय 
िोकाांच्या समसयाांची फारशी दखि घेत 
नाहीत, असे त्याांना वा्त असे.  
 
   यासाठी गेरे्ने “क्िीव्हिांड कॉि”हे 
वतृ्तपत्र सुरू केिे. आता त्यािा “क्िीव्हिांड 
कॉि अडँ पोस्” म्हणतात. 1931 सािी गेरे् 
क्िीव्हिांड नगरपररर्षदेची तनवडणुक िढिे. 
ते कृष्णवणीय िोकाांना शहर प्रशासनात 
योग्य प्रतततनगधत्व देऊ इल्च्छत होते. 
 
   गेरे् मॉगटन एक ददघट आणण यशसवी 
आयुष्य जगिे. वयाच्या 86 व्या वर्षी त्याांचा 
मतृ्यू झािा.  

समाप्त 


